Tòa nhà & Văn phòng

Thi công hạ tầng mạng văn phòng,
giải pháp quản lý dữ liệu tập trung,
bảo mật, hệ thống máy chấm công,
hội nghị truyền hình camera an ninh,
cung cấp thiết bị CNTT, dịch vụ IT
Help Desk...

MACSERVICE
Taàm nhìn & Söù meänh

SÖÙ MEÄNH
MACSERVICE luoân khoâng ngöøng phaán ñaáu, noã löïc ñeå
taïo nieàm tin töôûng vôùi khaùch haøng treân caû nöôùc.
Trôû thaønh ñôn vò cung caáp caùc giaûi phaùp veà phaàn meàm,
haï taàng vaø dòch vuï CNTT chaát löôïng cao, taïo giaù trò cho
khaùch haøng vaø ñoái taùc, ñoùng goùp nhöõng giaù trò cho coäng
ñoàng.

VAÊN HOÙA MACSERVICE
MAC - Leader

MAC - Staff

Coáng hieán
Göông maãu
Thaáu hieåu

Traùch nhieäm
Hoïc hoûi
TeamWork

Trong 10 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån.
MACSERVICE ñaõ xaây döïng ñöôïc moät vaên
hoùa cuûa rieâng mình. Taïo ñieàu kieän phaùt
trieån toát nhaát ñeå phaùt huy toái ña vaø khoâng
ngöøng naâng cao chuyeân moân vaø caùc khaû
naêng laøm vieäc nhoùm cuûa töøng caù nhaân.

CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC - MACSERVICE

Hoäi ñoàng
quaûn trò

GiaùmHoäi
ñoàng quaûn
Heä thoáng
quaûn lyù haønh

Phoøng döï
aùn

Phoøng kinh
doanh baùn
leû

Phoøng kyõ
thuaät baûo
haønh, baûo trì

Phoøng kyõ
thuaät trieån
khai

Ngaân haøng, toå chöùc taøi chính
Haï taàng coâng coäng
Toå chöùc, chính phuû vaø beänh vieän
Giao thoâng, vieãn thoâng, naêng löôïng

Doanh nghieäp trong vaø ngoaøi nöôùc cuûa caùc lónh
vöïc khaùc

Phoøng
marketing

Phoøng
nghieân cöùu
& öùng duïng

Phần IV Năng lực thực hiện

NĂNG LỰC THỰC HIỆN
Dịch vụ: IT Services, Dịch vụ bảo hành, bảo trì & tư vấn giải pháp

Bảo hành, bảo trì

Tư vấn giải pháp

Phạm vi cung cấp dịch vụ
Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hồ Chí Minh.

Đối tượng khách hàng
Tổ chức chính phủ, ngân hàng, trường học, bệnh viện, tòa nhà, các doanh nghiệp trong nước và các doanh nước ngoài
tại Việt Nam.

NĂNG LỰC THỰC HIỆN
Dịch vụ: IT Services, Dịch vụ bảo hành, bảo trì & tư vấn giải pháp
Trung tâm dữ liệu
Dịch vụ bảo trì, bảo mật, nâng cấp hệ thống cho
trung tâm dữ liệu:
- Cục 11, tổng cục 2 bộ quốc phòng
- Trung tâm dữ liệu Vingroup - Times City
- Trung tâm dữ liệu chứng khoán Kim Long

MACSERVICE là đơn vị cung cấp dịch vụ IT, các dịch vụ bảo hành, bảo trì, tư vấn giải
pháp và an toàn thông tin uy tín, với nhiều dự án đã thực hiện với những yêu cầu về bảo
mật cao như các tổ chức tài chính, ngân hàng, chứng khoán...
Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các hãng cung cấp thiết bị, giải pháp hàng đầu thế giới
như: Microsoft, Cisco, HP, IBM... để đảm bảo một dịch vụ cung cấp tới quý khách hàng
chất lượng tốt nhất.

Với hơn 9 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ
CNTT, Macservice có đội ngũ kỹ
sư lành nghề, không ngừng
được đào tạo nâng cao tay nghề
để đáp ứng được nhu cầu ngày
càng cao của đối tác và 50+
khách hàng sử dụng dịch vụ
thường xuyên.

Bảo trì hệ thống

Dịch vụ IT, bảo trì, hệ thống CNTT
- Ngân hàng BIDV
- Ngân hàng VIB
- Nhà máy Daiwa Plastic
- Tổng công ty xây lắp hóa chất
- Tổ chức giáo dục IDP Viet Nam
- Ferroli Việt Nam
- Chuỗi cửa hàng Canifa
- Và hơn 50 khách hàng khác đang sử dụng dịch vụ

Tư vấn giải pháp
Dịch vụ tư vấn giải pháp, đánh giá bảo mật
- Bảo mật dữ liệu Group8Asia
- Ben Line Agencies Viet Nam
- CK Line Viet Nam
- Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam
- Kiểm toán Mazars Viet Nam...

NĂNG LỰC THỰC HIỆN

CCTV

Thi công, triển khai hạ tầng

Laø nhaø cung caáp giaûi phaùp ôû caáp ñoä cao nhaát vôùi haàu heát caùc haõng
cung caáp saûn phaåm vaø giaûi phaùp CNTT haøng ñaàu treân theá giôùi nhö caùc
giaûi phaùp tích hôïp, aûo hoùa, giaûi phaùp ñieän toaùn ñaùm maây, giaûi phaùp haï
taàng maïng, giaûi phaùp trung taâm döõ lieäu, giaûi phaùp heä thoáng maùy chuû
vaø löu tröõ, giaûi phaùp hoäi nghò truyeàn hình, giaûi phaùp chaám coâng, kieåm
soaùt, giaûi phaùp CCTV...

DATA

Vitual & Cloud

ĐỐI TÁC
Macservice laø ñoái taùc
trieån khai, ñöôïc hoã trôï ôû
möùc cao nhaát vôùi caùc
haõng cung caáp thieát bò vaø
giaûi phaùp CNTT haøng ñaàu
theá giôùi...

Tòa nhà, văn phòng

Tổ chức tài chính
ngân hàng

Cơ quan chính phủ,
trường học, bệnh
viện

Nhà máy, khu công
nghiệp

LAN
&
Networks

MAC.,JSC
Đ/C: Số 31 - Ngõ 135 Trung Kính, Trung Hòa,
Cầu Giấy, Hà Nội.
MST: 0106751119

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ HOÀN THÀNH VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHÍNH
ST
T

Tên dự án

Chủ đầu tư

Hạng mục công việc chính

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

TỔNG GT CÁC HĐ

DỰ ÁN TIÊU BIỂU NĂM 2016

1 Nâng cấp phòng máy chủ

VinGroup

Tư vấn giải pháp, triển khai thi công phòng
máy chủ Vingroup - Times City
Làm mới và dịch chuyển phòng máy chủ
Công ty Ngọc Diệp và các công ty thành viên
- Tòa nhà Hòa Phát - Giải Phóng, Đống Đa,
Hà Nội

2

Làm mới và di chuyển hệ
thống phòng máy chủ

Công ty TNHH
thương mại và
sản xuất Ngọc
Diệp

3

Tư vấn giải pháp và triển
khai lắp đặt hệ thống

Khách sạn Song Triển khai lắp đặt hệ thống, máy chủ, camera
Lộc - Hạ Long an ninh, giám sát, truyền hình, wifi controller

5 Di chuyển Datacenter

Sàn chứng
khoán KLS

Làm mới và dịch chuyển Datacenter từ
Thành Công về Đại Cồ Việt

Bảo
Hành

4,368,000,000 12 tháng

July 1, 2016

August 15, 2016

March 20, 2016

April 30, 2016

858,792,000 12 tháng

June 1, 2016

Đang triển khai

4,200,000,000 12 tháng

June 15, 2016

July 30, 2016

1,017,085,900 12 tháng

2,800,000,000 12 tháng

Tư vấn giải pháp, bảo trì
4 và nâng cấp, nâng cao bảo
mật hệ thống

DC - Cục 11,
Tổng cục 2

Tư vấn giải pháp, bảo trì và nâng cấp, tối ưu
hóa bảo mật hệ thống.

December 21, 2016

February 24, 2017

Tư vấn bảo mật, giải pháp
5 lưu trữ và bảo trì định kỳ
hệ thống

Group8Asia

Tư vấn bảo mật, giải pháp lưu trữ và bảo trì
định kỳ hệ thống

July 1, 2016

Đang triển khai

8,500,000/tháng

12 tháng

December 1, 2016

Đang triển khai

6,500,000/tháng

12 tháng

Bảo trì định kỳ và nâng cấp
Bảo trì định kỳ và nâng cấp hệ thống CNTT
6 hệ thống CNTT nhà máy
Ferroli Vietnam
nhà máy Ferroli
Ferroli

7

Bảo trì định kỳ hệ thống
CNTT

INDOCHINA
LOGISTICS
TRADING

Bảo trì định kỳ hệ thống CNTT

December 21, 2016

Đang triển khai

4,500,000đ/tháng

8

Bảo trì định kỳ hệ thống
CNTT

PALDO VINA

Bảo trì định kỳ hệ thống CNTT

December 25, 2016

Đang triển khai

4,500,000đ/tháng

9

Tư vấn giải pháp, bảo mật
hệ thống

Tư vấn giải pháp, bảo mật hệ thống, giám sát
thi công, triển khai

December 5, 2016

December 5, 2016

55,000,000đ

KSYSTEM
VIETNAM

12 tháng

DỰ ÁN TIÊU BIỂU NĂM 2015
Viện phổi Việt
Nam

Cung cấp dịch vụ máy chủ, lưu trữ dữ liệu.
Bảo mật phần mềm.

February 2, 2015

Đang triển khai

22,000,000đ/ Tháng

IDP Education

Bảo trì định kỳ các cơ sở của tổ chức giáo
dục IDP

December 12, 2015

Đang triển khai

6,5000,000đ/ tháng

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống
Nhà máy Dream Bảo trì bảo dưỡng hệ thống mạng, Server, hệ
2 mạng, Server, hệ thống
thống CCTV, giám sát và bảo trì hàng năm
Tech 2
CCTV

September 1, 2015

December 15, 2015

868,000,000 12 tháng

Bảo trì hệ thống máy chủ,
3 máy trạm các phòng giao
dịch, ngân hàng BIDV

December 2, 2015

December 30, 2015

108,000,000 03 tháng

358,792,000 12 tháng

1 Dịch vụ máy chủ

2

Bảo trì định kỳ các cơ sở
của tổ chức giáo dục IDP

Ngân hàng BIDV

Bảo trì hệ thống máy chủ, máy trạm các
phòng giao dịch, ngân hàng BIDV

Triển khai lắp đặt hệ thống
an ninh giám sát Camera

Nhà máy thuốc
lá thăng long

Cung cấp hệ thống CCTV, triển khai lắp đặt
đường trục, nâng cấp khả năng bảo vệ

August 20, 2015

November 30, 2015

Triển khai lắp đặt hệ thống
5 máy chủ, camera an ninh,
giám sát

Nhà máy gạch
VITTO Vĩnh
Phúc

Triển khai lắp đặt hệ thống, máy chủ, camera
an ninh, giám sát dây chuyền sàn xuất nhà
máy gạch VITTO - VP

September 1, 2015

December 1, 2015

4

1,200,000,000 12 tháng

Thi công lắp đặt và nâng cấp hệ thống Tổng
đài điện thoại Panasonic, kết nối các nhà máy
Triển khai lắp đặt hệ thống
Nhà máy Primer
với nhau
6 an ninh giám sát Camera,
Vĩnh Phúc
- Thi công hệ thống Camera giám sát vòng
tổng đài điện thoại
ngoài nhà máy bằng cáp Quang, công nghệ IP

417,085,900 12 tháng

August 15, 2015

December 30, 2015

April 1, 2015

June 15, 2015

March 3, 2015

December 30, 2015

December 15, 2015

January 30, 2016

Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công hệ thống
MẠNG, THOẠI

June 5, 2015

July 30, 2015

128,905,000 12 tháng

Cung cấp, lăp đặt hệ thống
mạng Lan nội bộ, Camera
giám sát, phần mềm và
Primer - Vĩnh
11
phần cứng hệ thống máy
Phúc
tính nhà máy Primer Vĩnh
Phúc

Cung cấp, lắp đặt và triển khai hệ thống

May 2, 2015

December 30, 2015

435,670,000 12 tháng

Tư vấn thiết kế hệ thống
mạng Lan cho Khu văn
12
phòng công ty Tân Hoàng
Minh

- Cung cấp vật tư chính toàn bộ hệ thống
thông tin liên lạc
- Hệ thống mạng Lan nội bộ
- Hệ thống mạng điện thoại nội bộ
- Hệ thống Camera giám sát

May 27, 2015

June 29, 2015

469,232,890 12 tháng

7 Triển khai lắp đặt thiết bị

8

Cung cấp thiết bị và dịch
vụ bảo trì hệ thống

Trường mầm
non Hoa Hồng - Cung cấp hệ thống CCTV, hệ thống Switch
Trần Tử Bình - POE - Cisco, hệ thống Âm thanh, truyền hình
Cầu giấy
Viettel
Bất Động Sản

Cung cấp thiết bị và dịch vụ bảo trì hệ thống
máy chủ, máy trạm

Triển khai lắp đặt hệ thống
9 camera an ninh khách sạn
D'. LEROI SOLEIL

Khách sạn D'. Triển khai lắp đặt hệ thống, camera an ninh,
LEROI SOLEIL giám sát.

Thi công, cung cấp, lắp
đặt, cấu hình và bàn giao
10 hệ thống văn phòng chi
nhánh LG tại Hà Nội - số 9
- Đào Duy Anh

LG Hà Nội
- Số 9 Đào Duy
Anh

Tập đoàn Tân
Hoàng Minh tầng 18 tòa nhà
36 Hoàng Cầu

1,657,000,000 12 tháng

255,435,000 12 tháng

1,236,900,000 12 tháng

Triển khai cho FTI - FPT
các hệ thống nhà máy,
13
xưởng, trường Đại Học
FPT (FU)

Xây dựng giải pháp, dự
toán, giám sát triển khai,
14
cung cấp thiết bị phòng
Server - Báo Quân Đội

Thi công dây tín hiệu và
lắp đặt Camera giám sát
15
An Ninh cho công an TP
HN

FPT

Báo Quân Đội

44 Yết Kiêu
Ca. TP Hà Nội

Cung cấp nhân công thi công hệ thống điện
nhẹ. - Cung cấp vật tư, tư vấn, triển khai và
bàn giao hệ thống

January 1, 2015

December 30, 2015

615,900,800 12 tháng

- Xây dựng giải pháp Server Room: Hệ thống
sàn nâng, chống cháy, cách nhiệt, kiểm soát
ra vào, hệ thống điện dự phòng
- Cung cấp các hạng mục: Tủ rack, Server,
Thiết bị mạng, Cài đặt, cấu hình, bảo mật hệ
thống.

May 9, 2015

November 1, 2015

870,000,000 12 tháng

Triển khai dây dẫn và lắp đặt hệ thống
Camera giám sát tại 44 Yết Kiêu - CA.TP Hà
Nội

March 1, 2015

September 30, 2015

125,435,000 12 tháng

DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2014
Thi công hệ thống gói điện
nhẹ:
- Hệ thống Âm thanh
1 - Hệ thống Camera
- Hệ thống Truyền hình
- Hệ thống mạng
- Hệ thống điện thoại

Trường mầm
non Hoa Hồng - Cung cấp nhân công thi công hệ thống điện
Trần Tử Bình - nhẹ. Đấu nối , test và bàn giao dây dẫn
Cầu giấy

Thi công hệ thống thông
tino chuỗi nhà hàng SEN:
- Cáp quang toàn bộ khu
- Cáp truyền hình, âm
2 thanh, camera
- Lắp đặt, cầu hình hệ
thống camera giám sát
- Lắp đặt, bảo trì hệ thống
mạng nội bộ, điện thoại

Chuỗi 4 nhà
hàng Sen

Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công hệ thống
MẠNG, THOẠI, CAMERA, ÂM THANH

March 1, 2014

May 15, 2014

1,282,400,000 12 tháng

March 3, 2014

October 30, 2014

1,254,500,000 12 tháng

Thi công, cung cấp, lắp
đặt, cấu hình và bàn giao
3 hệ thống khu nhà 5 tầng
thuộc gói thầu chỉ định cải
tạo văn phòng

4

Cung cấp lắp đặt thiết bị,
hạ tầng mạng

Thi công hệ thống thông
tin liên lạc Điện Thoại và
5
mạng Lan cho Khách sạn
ManGo

Viện kiến trúc
quốc gia - 389
Đội Cấn

Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công hệ thống
MẠNG, THOẠI

Ủy ban nhân dân
Nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng máy tính
huyện Từ Liêm (
UBND huyện giai đoạn 2
Nam - Bắc)
"- Cung cấp vật tư chính toàn bộ hệ thống
Tổng Công Ty
thông tin liên lạc
Đường Sắt Hà
- Hệ thống mạng Lan nội bộ
nội 118 Lê Duẩn
- Hệ thống mạng điện thoại nội bộ

Thi công Hệ thống Mạng
Trường Đại Học
Cung cấp nhân công thi công hệ thống điện
Lan Tòa nhà A của Trường
Khoa Học Xã
6
nhẹ. Đấu nối , test và bàn giao dây dẫn
ĐH Khoa Học Xã Hội và
Hội và Nhân Văn
Nhân Văn
Thi công hệ thống thông
tin liên lạc nhà xưởng KK - Nhà máy KK7
Fashion 2, kết nối vật lý,
Fashion
dữ liệu với nhà máy 1.

Triển khai toàn bộ hệ thống hạ tầng mạng
Lan, mạng Cáp Quang, hệ thống Camera
giám sát, hệ thống tổng đài nội bộ

Cung cấp thiết bị
Thi công hệ thống Camera
Lắp đặt hệ thống Camera giám sát
giám sát nhà máy, cung cấp Nhà máy Dream
Lắp đặt hệ thống tường lửa
8
thiết bị.
Tech
Lắp đặt hệ thống mạng nội bộ, tổng đài nội
bộ
Cung cấp thiết bị, dịch vụ
triển khai và cài đặt hệ
9
thống CCTV và hệ thống
LAN&Tel

- Cung cấp vật tư chính toàn bộ hệ thống
Công ty TNHH thông tin liên lạc
- Hệ thống mạng Lan nội bộ
cơ khí kỹ thuật
xây dựng Posung - Hệ thống mạng điện thoại nội bộ
- Hệ thống Camera giám sát

Triển khai hệ thống mạng
10
Lan nội bộ

Công ty CP
thương mại và
công nghệ Sao
Việt

- Cung cấp vật tư chính hệ thống thông tin
liên lạc
- Hệ thống mạng Lan nội bộ

68,000,000 12 tháng

May 5, 2014

July 5, 2014

May 2, 2014

March 30, 2014

2,576,000,000 12 tháng

March 22, 2014

March 29, 2014

155,000,000 12 tháng

March 1, 2014

May 20, 2014

435,700,000 12 tháng

July 1, 2014

January 20, 2015

658,726,750 12 tháng

December 23, 2014

December 23, 2015

896,208,500 12 tháng

June 22, 2014

December 29, 2014

1,697,289,000 12 tháng

December 24, 2014

December 24, 2015

111,141,800 12 tháng

11 Bảo trì hệ thống

Chi nhánh CT
TNHH Một
thành viên viễn
thông quốc tế
FPT

Hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì thiết bị mạng

November 15, 2014

December 15, 2014

57,695,000 12 tháng

11 Cung cấp thiết bị

Công ty TNHH
Sơn KOVA

Cung câp thiết bị và lắp đặt tại Bắc Giang

December 18, 2014

March 30, 2015

359,015,000 12 tháng

March 28, 2013

April 1, 2014

110,000,000 12 tháng

April 1, 2013

June 1, 2013

214,000,000 12 tháng

April 1, 2013

June 1, 2013

135,600,000 12 tháng

May 1, 2013

May 10, 2013

208,900,000 12 tháng

June 1, 2012

August 1, 2012

104,000,500 12 tháng

July 1, 2012

December 31, 2012

79,500,000 12 tháng

May 12, 2013

May 25, 2013

205,600,000 12 tháng

DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2013
Thi công hệ thống mạng
nội bộ , tổng đài và thi
1
công hệ thống điện nhẹ
Cung cấp thiết bị
Thi công hệ thống mạng
2 nội bộ , tổng đài và phòng
Server

3

Gói cung cấp thiết bị văn
phòng

Công ty TNHH
Viên Thành

- Thi công mạng Lan, Internet, tổng đài điện
thoại, hệ thống điện
- cung cấp máy văn phòng và dịch vụ trọn
gói bảo trì bảo dưỡng.

- Thi công lại toàn bộ hệ thống mạng Lan
nội
bộ và hệ thống thoại nội bộ.
Công ty CP CN
mới và phát triển
quốc tế Amkey
- Cung cấp máy chủ, thiết bị ngoại vi và xây
Việt Nam
dựng phòng máy chủ

- Cung cấp phần mềm diệt Virus bản quyền
Cung cấp gói bảo mật, thiết Công ty TNHH
cho máy trạm và máy chủ.
4 bị bảo mật và máy tính văn một thành viên
- Cung cấp máy văn phòng cho văn phòng
phòng
Xây lắp hóa chất
chính tại số 5 Láng Hạ

5

Cung cấp thiết bị thay thế
cho sở giao dịch

Cung cấp dịch vụ bảo trì
máy tính tại chỗ cho các
6
điểm giao dich trong Hà
Nội

- Cung cấp vật tư tiêu hao và thiết bị tin học
cho dự án.

Ngân hàng
TMCP Sài Gòn
Hà Nội
- cung cấp máy văn phòng và dịch vụ trọn
gói bảo trì bảo dưỡng.

Thi công hệ thống thông
tin liên lạc, thi công phòng Công ty CP phát -Thi công hệ thống thông tin nội bộ, kết nối
7 máy chủ và mạng Lan nội triển phụ gia và thông tin văn phòng chính, xưởng và văn
bộ cho khối văn phòng,
sản phẩm dầu mỏ phòng phụ
xưởng

8 Cung cấp thết bị văn phòng
Thi công mạng nội bộ,
9 mạng Internet và dịch vụ
bảo trì tại chỗ 12 tháng
Thi công triển khai mạng
10 LAN và Camera, hệ thống
thông tin liên lạc

Công ty TNHH
- Cung cấp vật tư tiêu hao, thi công mạng nội
Puratos Grand bộ
Place Việt Nam
Công ty TNHH
- Hệ thống mạng Lan nội bộ
TM và Công
- Máy chủ và máy trạm
Nghệ Thông Tin
- Dịch vụ cài đặt và bảo trì hệ thống
B5

- Cung cấp vật tư chính toàn bộ hệ thống
thông tin liên lạc gói điện nhẹ
Công ty giao
- Hệ thống mạng Lan nội bộ
Thi công hệ thống thông
nhân hàng
- Cáp quang nối các khu văn phòng - kho 11 tin liên lạc (Mạng, Thoại,
không ALS xưởng
CCTV, TV Cable, âm
SAMSUNG - - Hệ thống camera IP giám sát
thanh) ALS - Samsung Yên
Khu công nghiệp - Hệ thống âm thanh
Phong - Bắc Ninh
Yên Phong
Triển khai cáp quang khu Văn Phòng - Kho Xưởng

May 25, 2013

June 25, 2014

178,560,000

May 25, 2013

June 25, 2014

48,000,000

August 6, 2013

August 30, 2014

532,270,000 12 tháng

August 6, 2013

February 25, 2014

214,731,000 12 tháng

August 6, 2013

February 25, 2014

86,352,200 12 tháng

January 1, 2012

December 1, 2012

800,214,000 12 tháng

March 1, 2012

April 1, 2012

330,000,000 12 tháng

May 1, 2012

June 1, 2012

87,500,000 12 tháng

August 1, 2012

October 1, 2012

55,000,000 12 tháng

Hợp
đồng
12t/lần

DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2012
Thi công hệ thống mạng
1 nội bộ , tổng đài và thi
công hệ thống điện nhẹ

Thi công hệ thống mạng
2 nội bộ , tổng đài và phòng
Server

Thi công mới 02 văn
phòng dự án cho
3
LIDECO3 tại khu đô thị
mới Dịch Vọng - Cầu Giấy
Thi công hệ thống mạng
4 Lan nội bộ và hệ thống
thông tin tổng đài nội bộ

Công ty CP đầu
tư TM và phát
triển công nghệ
FSI

- Hợp đồng thi công cho FSI cho toàn bộ
năm 2012 hạng mục thi công hệ thống thông
tin và điện nhẹ.

- Thi công hệ thống mạng Lan nội bộ và hệ
thống thoại nội bộ.
- Quản trị toàn bộ hệ thống thông tin của
trung tâm tại tòa nhà LIDECO, N09-B1,
KĐTM Dịch Vọng, P.Dịch Vọng, Q.Cầu
CÔNG TY CỔ Giấy, Hà Nội
PHẦN LIDECO3
- Thi công hệ thống mạng Lan nội bộ và hệ
thống thoại nội bộ tòa nhà 04 tầng - khu đô
thị Dịch vọng

Tổ chức phi
chính phủ Cesvi
và CIAI

- Thi công hệ thống mạng Lan nội bộ và hệ
thống thoại nội bộ tòa nhà 18 Xuân Diệu

Thi công hệ thống mạng
5 Lan nội bộ và Camera IP
cho các điểm Shop
6

Cung cấp vật tư tiêu hao và
thiết bị tin học cho dự án.

CÔNG TY
TNHH MTV
VIỄN THÔNG
QT FPT

- Thi công hệ thống mạng Lan và thiết kế hệ
thống Camera IP cho các Shop FPT tại các
tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa và Ha Nội
" - Cung cấp vật tư tiêu hao và thiết bị tin
học cho dự án.

Thi công hệ thống thông
CTY CP đầu tư
-Thi công hệ thống thông tin nội bộ, kết nối
tin liên lạc, thi công phòng
xây dựng và kinh
7
thông tin văn phòng chính
máy chủ và mạng Lan nội
doanh Nước Sạch
bộ cho khối văn phòng
Cung cấp Server, thiết bị đi
kèm cho phòng máy chủ,
8 lắp và cung cấp dịch vụ
bảo trì bảo dưỡng hệ thống
tại chỗ
Thi công mạng nội bộ,
9 mạng Internet và dịch vụ
bảo trì tại chỗ 12 tháng
Cung cấp Server, thiết bị đi
kèm cho phòng máy chủ.
10 Cung cấp máy trạm và dịch
vụ bảo trì bảo dưỡng tại
chỗ
Thi công mạng nội bộ,
11 mạng Internet và dịch vụ
bảo trì tại chỗ 12 tháng

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐÀO
TẠO VÀ NHÂN
SỰ VIỆT NAM

- Cung cấp dịch vụ cài đặt và quản trị Server,
lắp đặt hệ thống máy chủ và thiết bị hoàn
thiện cho phòng Server:
- Bảo trì 12 tháng tại chỗ cho toàn bộ hệ
thống

- Cung cấp dịch vụ cài đặt và quản trị Server.
CÔNG TY CỔ - Lắp đặt hệ thống máy chủ máy trạm
PHẦN CÔNG - Thi công hệ thống mạng Lan văn phòng và
NGHỆ VÀ TƯ kết nối chi nhánh
VẤN IN ANCO - Bảo trì 12 tháng tại chỗ cho toàn bộ hệ
thống

June 1, 2012

August 1, 2012

986,098,300 12 tháng

July 1, 2012

December 31, 2012

235,000,000 12 tháng

June 10, 2012

June 10, 2014

108,950,000 12 tháng

June 25, 2012

June 25, 2015

198,000,000 12 tháng

June 25, 2012

June 25, 2013

425,000,000 12 tháng

August 15, 2012

August 15, 2013

343,546,500 12 tháng

August 15, 2012

August 15, 2013

12 tháng

DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2011

- Thi công lại toàn bộ hệ thống mạng Lan
nội bộ và hệ thống thoại nội bộ.
Trung tâm tư
- Cung cấp máy tính và máy chủ cùng các
vấn thiết kế và thiết bị mạng
xây dưng CCDC- - Quản trị toàn bộ hệ thống thông tin của
Tổng công ty trung tâm tại tòa nhà số 5 Láng Hạ
xây dựng công
Bảo trì bảo dưỡng hệ thống
nghiệp Việt Nam Toàn bộ hệ thống đảm bảo an toàn, bảo mật.
2 mạng, máy tính, tổng đài,
Khắc phục sự cố 24/7
website và cơ sở dữ liệu
Thi công hệ thống mạng
nội bộ và kết nối thông tin
1
cho hệ thống thông tin nội
bộ

April 1, 2011

July 1, 2011

365,418,200 12 tháng

January 1, 2011

December 31, 2015

528,000,000 12 tháng

Thi công hệ thống mạng
3 nội bộ, tổng đài và hệ
thống giám sát nội bộ

Thi công hệ thống mạng
Lan và kết nối thông tin
4
cho hệ thống thông tin nội
bộ

Thi công hệ thống mạng
Lan và kết nối thông tin
5
cho hệ thống thông tin nội
bộ

- Thi công toàn bộ hệ thống mạng Lan nội
bộ và hệ thống thoại nội bộ cho tòa nhà 05
Công ty cổ phần
tầng - Trung Yên
đào tạo và nhân
- Cung cấp máy tính và máy chủ cùng các
sự Việt Nam
thiết bị mạng
- Quản trị mạng và Website

March 1, 2011

December 31, 2011

625,657,800 12 tháng

- Thi công toàn bộ hệ thống mạng Lan nội
bộ và hệ thống thoại nội bộ cho 02 Trung
tâm: Trung Hòa và Quang Trung
- Cung cấp máy tính và máy chủ cùng các
thiết bị mạng
- Cung câp thiết bị cho phòng Server : sàn
nâng, tủ Rack, hệ thống lưu điện Online

August 1, 2011

November 1, 2011

1,902,300,000 12 tháng

October 1, 2011

November 1, 2011

324,800,923 12 tháng

Chứng khoán
Tràng An

Trung tâm dịch
vụ Oto Hyundai

- Thi công toàn bộ hệ thống mạng Lan nội bộ
và hệ thống thoại nội bộ cho Hyundai Mỹ
Đình

DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2010

Chuyển dịch hệ thống
mạng và dữ liệu từ tòa nhà
1
số 8 Đào Duy Anh về tầng
14 Vincom

Công ty đầu tư
tài chính BIDV

Thi công hệ thống tường
2 lửa bảo mật và hệ thống
camera giám sát văn phòng

3

Xây dựng hệ thống thông Nhà xuất bản
tin nội bộ và quản trị mạng Thanh Niên

"- Di chuyển hệ thống máy chủ đảm bảo hoạt
động liên tục
- Dịch chuyển toàn bộ hệ thống máy trạm
đảm bảo các kết nối mới và dữ liệu cũ
- Đảm bảo kết nối hội sở chính và Internet
song song
- Thiết lập an toàn dữ liệu

March 1, 2009

November 1, 2010

130,000,000 12 tháng

- Lắp đặt hệ thống giám sát và lưu trữ nội bộ
- Thiết lập tường lửa cứng và mềm đảm bảo
an toàn và bảo mật dữ liệu. Kiểm soát vào ra
mạng nội bộ và Internet

April 1, 2009

July 1, 2010

218,000,000 12 tháng

- Thi công mạng Lan nội bộ
- Kết nối Internet
- Thiết kế Website và quản trị Website nhà
xuất bản
- Lắp đặt hệ thống máy tính và Server lưu trữ
- Bảo trì bảo dưỡng toàn bộ hệ thống

October 4, 2009

December 1, 2010

235,000,000 12 tháng

